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لألطراف في  االجتماع الرابع والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٣ وبرأكت/األولتشرين  ٢٥ - ٢١، بانكوك

  *من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي(ب)  ٣البند 
التقريران الماليان للصندوقين المسائل اإلدارية: 

  االستئمانيين لبروتوكول مونتريال وميزانيتا البروتوكول

للصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول  انالمالي التقريران
  فترة السنتينلسنة األولى من لبشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون مونتريال 
  مقارنة بالميزانيتين المعتمدتين ٢٠١٢ونفقات عام  ٢٠١٣-٢٠١٢

  مذكرة من األمانة

  إضافة
ا اليت  ،UNEP/OZL.Pro.25/4ميثل هذا التقرير إضافة للوثيقة   - ١ التنقيح املقرتح على حتتوي مرفقا

للصندوق االستئماين لربوتوكول  ٢٠١٥و ٢٠١٤وامليزانيتني املقرتحتني لعامي  ٢٠١٣ لعامة للميزانية املعتمد
  .مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

ويتضمن املرفق األول هلذه الوثيقة التقرير املايل املعتمد للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية   - ٢
 فرتة السنتنيالسنة األوىل من مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون عن طبقة األوزون وبروتوكول 

مقارنة  ٢٠١٢أعدته األمانة ويبني النفقات الفعلية يف عام  ، فيما يتضمن املرفق الثاين جدوالً ٢٠١٣- ٢٠١٢
  بامليزانيتني املعتمدتني لتلك السنة.

التفاقية لربوتوكول مونرتيال، والصندوق االستئماين متول أنشطة األمانة من الصندوق االستئماين   - ٣
مبوجب الصندوق  ٢٠١٢واملسامهات الطوعية اإلضافية من األطراف املختلفة. وبلغ إمجايل التكاليف يف  فيينا
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يف املائة اخلاصة بتكاليف دعم  ١٣مبا يف ذلك نسبة  ،اً دوالر  ٤ ٤٩٩ ٩٣١االستئماين لربوتوكول مونرتيال 
، لنفس االتفاقية فيينوبلغ إمجايل التكاليف مبوجب الصندوق االستئماين . اً دوالر  ٥١٧ ٦٩١بالغة الربنامج وال

 ٥٦ ٦٣٧يف املائة اخلاصة بتكاليف دعم الربنامج والبالغة  ١٣مبا يف ذلك نسبة  اتدوالر  ٤٩٢ ٣١٠  الفرتة
  .دوالراً 
) من أجل تنظيم اً دوالر  ٢٣٠ ٨٠٥( سويسراوقد وردت مسامهات خمصصة من األطراف التالية:   - ٤

) لعمل الرئيسني راً الدو  ٥١ ٩٤٨واالحتاد األورويب (يف بروتوكول مونرتيال؛  لألطراف الرابع والعشريناالجتماع 
 ٧٣ ٧٨٥والسويد (املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ 

 ٨٦ ٠١٧؛ والنرويج (٢٠١٢يف عام  قل البلدان منواً يف اجتماعات بروتوكول مونرتيالدوالراً) لزيادة مشاركة أ
يف عام  لزيادة مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات بروتوكول مونرتيال دوالراً  ٥١ ٠١٧، تتضمن مبلغ )اً دوالر 

؛ ة الشماليةدوالرًا إلنتاج فيلم فيديو عن استنفاد األوزون يف املنطقة املتجمد ٣٥ ٠٠٠و ٢٠١٢
دوالر) ألنشطة الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية  ٥ ٠٠٠والكونسورتيوم الدويل لأليروصول الصيدالين (

  الطبية.
 ، بلغت املسامهات غري املدفوعة للصندوق االستئماين٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وبتاريخ   - ٥

بلغت املسامهات غري املدفوعة للصندوق االستئماين ويف نفس التاريخ،  دوالراً؛ ٧٨٩ ٩٢٧التفاقية فيينا 
  دوالراً. ٤ ٤٤٦ ٧٩٤لربوتوكول مونرتيال 

  إىل دوالرات الواليات املتحدة األمريكية. ا التقريروتشري الدوالرات يف هذ  - ٦
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  المرفق األول
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  الثاني مرفقال
 واتفاقية فيينا مونترياللبروتوكول  يناالستئماني ينلصندوقمقارنة بالميزانية المعتمدة ل ٢٠١٢نفقات عام 

  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      
  المشروع وفعنصر موظ١٠

  المشروع وموظف١١٠٠

 ٣٠١ ١٢٦ ٨١١ ١٤٢ ٠٠٠ ١٦٦ ٠٠٠ ١٦٦ ٦) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٢ -األمني التنفيذي (مد   ١١٠١  

 صفر صفر ٢٠٩ ٢٨٨ ٥٣٨ ٣٠٢ ١٢  )١ - نائب األمني التنفيذي (مد   ١١٠٢  

رصف ٧١١ ٢٠٨ ٧١١ ٢٠٨ ١٢  )٥ - موظف قانوين أقدم (ف   ١١٠٣    صفر 

) (بالتقاسم مع ٥- موظف أقدم للشؤون العلمية (ف  ١١٠٤  
  اتفاقية فيينا)

٧٨٤ ٩٩ ٩٢٥ ١٠٦ ٠٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ١١٠ ٦ 

برنامج ) (تدفع من ٥ - (ف  نيإداري نيموظفكبري   ١١٠٥  
  )األمم املتحدة للبيئة

 صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر ٦١٨ ١٥٤ ٦١٨ ١٥٤ ١٢  )٤-ف نظم بيانات ومعلومات) (( موظف برنامج  ١١٠٦  

 ٣٠٦ ١٤٠ ٣٠٦ ١٤٠ صفر صفر   ) ٣- ف( )موظف برنامج (االتصاالت واملعلومات  ١١٠٧  

 صفر صفر ٦٤٠ ١٩٣ ٦٤٠ ١٩٣ ١٢  )٤- ف ) (موظف برنامج (الرصد واالمتثال  ١١٠٨  

 (٨٠٨ ٤٧) صفر (٣٣٢) صفر ١٢  الوفورات من التزامات السنوات السابقة  ١١٨٨  
٣١٨ ٥٨٢ ٠٤٢ ٣٩٠ ٨٤٦ ١٢٠ ١ ٥٠٧ ١٣٥ ١ اجملموع  ١١٩٩    

     الدعم اإلداري١٣٠٠

 ٩١٧ ٢٣ ٩١٧ ٢٣ ٨٨٨ ٢١ ٨٨٨ ٢١ ٦  )٧ -مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠١  
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  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      

 صفر صفر ٣٥٠ ٢٨ ٣٥٠ ٢٨ ١٢  )٦ - (خ.ع  إداريمساعد   ١٣٠٢  

 ٠٣١ ٢١ ٤٨٨ ٢٥صفرصفر   ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ - مساعد برنامج (خ.ع   ١٣٠٣  

 ٧١٥ ١٩ ٥٢٩ ٢٠ ٤٥٢ ١٨ ٤٥٢ ١٨ ٦  ) (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٦ -(خ.ع برنامج مساعد   ١٣٠٤  

) (بالتقاسم مع اتفاقية ٦ - (خ.ع برنامج مساعد   ١٣٠٥  
  فيينا)

٠٣٦ ١٩ ٠٣٦ ١٩ ٢٩٥ ١٦ ٢٩٥ ١٦ ٦ 

 صفر صفر ٣٨٧ ٢٨ ٣٨٧ ٢٨ ١٢  )٦ - (خ.ع  مساعد إلدارة املعلومات  ١٣٠٦  

 صفر صفر ٧٠٤ ٤٤ ٧٠٤ ٤٤ ١٢  )٧ -  (خ.ع ) م معلوماتنظ (مساعد  ١٣٠٧  

 صفر صفرصفرصفر   )برنامج البيئة) (تدفع من ٧- (خ.ع إداريمساعد   ١٣٠٨  

 صفر صفرصفرصفر )برنامج البيئة) (تدفع من ٤-(خ.ع فريق مساعد ١٣٠٩

) (تدفع من ٦ -(خ.ع  مساعد خدمات مؤمترات  ١٣١٠
  اتفاقية فيينا)

 ٣٩٧ ٢٣ ٣٦٧ ٢٥صفرصفر 

 صفر صفر ١٩١ ٢١ ٣٠٠ ٢١   املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠  

 صفر صفر ٩٦١ ٤٨٩ ٠٠٠ ٤٩٠   اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١  

 صفر صفر ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  ١٣٢٢  

 صفر صفر ٨٧٨ ٣١ ٠٠٠ ٧٥   اجتماعات فريق التقييم  ١٣٢٣  

 صفر صفر ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠   اجتماعات املكتب  ١٣٢٤  

 صفر صفر ١٠٠ ١١١ ٢٠٠ ١١١   اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥  

 صفر صفر ١٦١ ٩ ٠٠٠ ١٠   اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال  ١٣٢٦  

 صفر صفرصفرصفر   اجتماعات مديري حبوث األوزون  ١٣٢٧  
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  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      

 ٩٢٩ ٩ ٠٠٠ ١٠صفرصفر   يج حلماية طبقة األوزونأنشطة ترو   ١٣٢٨  

 (٤٥١ ٣٠) صفر (٨٠٥ ٨٦)صفر   الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ١٣٨٨  

 ٥٧٤ ٨٦ ٣٣٧ ١٢٤ ٥٦٢ ٢٥٤ ١ ٥٧٦ ٣٨٥ ١   اجملموع  ١٣٩٩  

 ١٥٦ ٤٠٥ ٣٧٩ ٥١٤ ٤٠٨ ٣٧٥ ٢ ٠٨٣ ٥٢١ ٢   مجموع تكاليف الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى    

       الخبراء االستشاريون  ١٢٠٠
املساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج لتنفيذ   ١٢٠١  

  الربوتوكول
  صفر  صفر ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥ 

 صفر صفر (٥٠٠ ١) صفر   الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ١٢٨٨  

  صفر  صفر ٥٠٠ ٧٣ ٠٠٠ ٧٥   اجملموع  ١٢٩٩  
        اطنالعقود من الب  ٢٣٠٠  
  صفر  صفر ١٣٤ ٥٧ ١٣٤ ٥٧  الطلب والعروض لتقييم اآللية املالية لربوتوكول مونرتيال  ٢٣٠١    
  صفر  صفر ١٣٤ ٥٧ ١٣٤ ٥٧  اجملموع  ٢٣٩٩    
  صفر  صفر ٦٣٤ ١٣٠ ١٣٤ ١٣٢  مجموع الخدمات التعاقدية      

السفر في مهام رسمية١٦٠٠
 ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠ ٢١٠   ةسفر املوظفني يف مهام رمسي  ١٦٠١  

 صفر صفر ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥   سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢  

 (٧٢٣) صفر (٧٩٠ ٢٤) صفر   الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ١٦٨٨  

٢٢٥ ٠٠٠اجملموع١٦٩٩  ٢٧٧ ٢٩ ٠٠٠ ٣٠ ٢١٠ ٢٠٠ 

٢٢٥ ٠٠٠  مجموع السفر    ٢٧٧ ٢٩ ٠٠٠ ٣٠ ٢١٠ ٢٠٠ 
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  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      

  مصروفات التشغيل
دعم المشاركة٣٣٠٠

  صفر  صفر ٧٠٥ ٣٣١ ٠٠٠ ٤٠٠   اجتماعات فريق التقييماملشاركة يف   ٣٣٠١  
  صفر  صفر ٦٤٨ ٣٤٦ ٠٠٠ ٣٥٠   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطرافاملشاركة يف   ٣٣٠٢  
  صفر  صفر ٥٧٥ ٢٩٥ ٠٠٠ ٣٠٠   العضوية اجتماعات الفريق العامل املفتوحاملشاركة يف   ٣٣٠٣  
 صفر صفر ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠   اجتماعات املكتباملشاركة يف   ٣٣٠٤  
  صفر  صفر ٤٣٥ ١٢١ ٠٠٠ ١٢٥   اجتماعات جلنة التنفيذاملشاركة يف   ٣٣٠٥  
ة بشأن رمسيالغري املشاورات  اتاجتماع املشاركة يف  ٣٣٠٦  

  بروتوكول مونرتيال
  صفر  صفر ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ 

 صفر صفرصفرصفر   اجتماع مديري حبوث األوزون  ٣٣٠٧  

 (٢٧٤ ٨) صفر (١٢٠ ١٧) صفر   الوفورات من التزامات السنوات السابقة  ٣٣٨٨  

 (٢٧٤ ٨) صفر ٢٤٢ ١٠٨ ١ ٠٠٠ ٢٠٥ ١   اجملموع  ٣٣٩٩  

  تشغيل املعدات وصيانتها٥١٠٠
 ٠٠٠ ٦ ٥٠٠ ٧ ٤٢٢ ١٧ ٠٠٠ ٢٠فيينا) صيانة املعدات وغريها (بالتقاسم مع اتفاقية٥١٠١

 (٤٥١ ١٧) صفر (٧١٢ ٤) صفر  الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ٥١٨٨

 (٤٥١ ١١)  ٥٠٠ ٧ ٧١٠ ١٢ ٠٠٠ ٢٠اجملموع٥١٩٩

  إعداد التقارير تكاليف٥٢٠٠
 ٨٠٤ ٦ ٥٠٠ ٧ ٦٤٨ ١٩ ٠٠٠ ٢٠  إعداد التقارير  ٥٢٠١

 صفر صفر ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  لتقارير (أفرقة التقييم) إعداد ا  ٥٢٠٢
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  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      

 صفر صفر صفر ٠٠٠ ٥  إعداد التقارير (التوعية بشأن الربوتوكول)  ٥٢٠٣
  ٨٠٤ ٦  ٥٠٠ ٧ ٦٤٨ ٢٩ ٠٠٠ ٣٥اجملموع٥٢٩٩

    مصروفات نثرية٥٣٠٠
 ٠٧٢ ٢ ٠٠٠ ٢٠ ٤١٤ ١١ ٠٠٠ ٢٠  االتصاالت  ٥٣٠١

 ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٥٠٠ ٢٤ ٠٠٠ ٢٥  رسوم الشحن  ٥٣٠٢

 صفر صفر ٢٩١ ٢ ٠٠٠ ١٢  التدريب  ٥٣٠٣
 ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠  مصروفات أخرى (اليوم الدويل لألوزون)  ٥٣٠٤

 (٩٣٢ ٤) صفر (٨٢٥ ٤) صفر  الوفورات من التزامات السنوات السابقة  ٥٣٨٨

  ١٤٠ ١٧  ٠٠٠ ٤٠ ٣٨٠ ٧٣ ٠٠٠ ٩٧اجملموع٥٣٩٩

    الضيافة٥٤٠٠
 صفر صفر ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  الضيافة٥٤٠١
 صفر صفر ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  اجملموع٥٤٩٩

  ٢١٩ ٤  ٠٠٠ ٥٥ ٩٨١ ٢٤٣ ١ ٠٠٠ ٣٧٧ ١  مجموع مصروفات التشغيل

      المقتنيات
دوالر) ١  ٥٠٠عن  قيمتها تقل أصنافاملعدات املستهلكة (٤١٠٠

 ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) أصناف  ٤١٠١  

 (٤١٩) صفر (٥٢٤ ٤) صفر  الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ٤١٨٨  

  ٥٨١ ٧  ٠٠٠ ٨ ٤٧٦ ١٥ ٠٠٠ ٢٠اجملموع  ٤١٩٩  
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  شهر/عمل
ميزانية بروتوكول 

مونتريال المعتمدة 
 ٢٠١٢لعام 

 (بالدوالر)

النفقات الفعلية 
 ٢٠١٢في عام 

 (بالدوالر)

ميزانية اتفاقية فيينا 
المعتمدة لعام 

  (بالدوالر) ٢٠١٢

النفقات الفعلية في 
 ٢٠١٢عام 

  (بالدوالر)
      

المعدات المعمرة٤٢٠٠
ا  ٤٢٠١    صفر صفر ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥   حواسيب شخصية وملحقا
 صفر ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥   حواسيب حممولة  ٤٢٠٢  

واملاسحات  لفاكساوأجهزة  مبا فيها اخلوادممعدات مكتبية أخرى (  ٤٢٠٣  
  واألثاث) الضوئية

 ١٣٩ ٠٠٠ ٥ ٧٩٧ ٤ ٠٠٠ ٥ 

 صفر صفر ٧٩٧ ٤ ٠٠٠ ٥   ناسخات  ٤٢٠٤  
 ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠   معدات وأجهزة طرفية للمؤمترات الالورقية  ٤٢٠٥  

 (٢٠٠ ٢٨) صفر (٠٥٤ ٤٢) صفر   الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ٤٢٨٨  

 (٠٦١ ٢٣)  ٠٠٠ ١٥ (٤٦٠ ١٢) ٠٠٠ ٣٠   اجملموع  ٤٢٩٩  

مباني المكاتب٤٣٠٠
 ٥٠٠ ١٧ ٥٠٠ ١٧ ٠٣٠ ٤٥ ٤٤٠ ٤٩إجيارات مباين املكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)٤٣٠١

 (٠٠٠ ٥) صفر (٠٣٨ ١٦) صفر  الوفورات من التزامات السنوات املاضية  ٤٣٨٨

  ٥٠٠ ١٢  ٥٠٠ ١٧ ٩٩١ ٢٨ ٤٤٠ ٤٩اجملموع٤٣٩٩

 (٩٨٠ ٢)  ٥٠٠ ٤٠ ٠٠٧ ٣٢ ٤٤٠ ٩٩المقتنياتمجموع 

  ٦٧٣ ٤٣٥  ٨٧٩ ٦٣٩ ٢٤٠ ٩٨٢ ٣ ٦٥٧ ٣٥٤ ٤تكاليف املباشرة للمشروعالجمموع ٩٨

  ٦٣٧ ٥٦  ١٨٤ ٨٣ ٦٩١ ٥١٧ ١٠٥ ٥٦٦)يف املائة ١٣عم الربنامج (تكاليف د

  ٣١٠ ٤٩٢  ٠٦٣ ٧٢٣ ٩٣١ ٤٩٩ ٤ ٧٦٢ ٩٢٠ ٤المجموع (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج)٩٩

______________  


